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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 70 

Data: 17 de desembre de 2018 

Hora: 9.45 h en primera convocatòria i 10 h, en segona 

Lloc: seminari TC1226DS 

 

 

Assisteixen 

Beltrán Arandes, Joaquim 

Beltrán Flors, Armando 

Beltrán Iturat, Eduardo 

Campos García, Merche 

Carda Broch, Samuel 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Celma Tirado, Alberto 

Climente Plasencia, Joan Ignaci 

Egea Segarra, Sonia 

Fabregat Safont, David 

Guillamón Torres, Eva Mª 

Ibáñez Martínez, María 

López Benet, Francisco 

Marchal Serrano, Mónica 

Martí Forés, Sergio 

Moliner Ibáñez, Vicente 

Monzón Vicent, Eva 

Oliva Domínguez, Mónica 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

Sales Martínez, Carlos 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Sancho Llopis, Juan Vicente 

Serrano Gallego, Roque (director) 

Sorribes Terres, Iván 

Swiderek, Kataryna 

 

Excusen l’absència 

Andrés Bort, Juan M. 

Llusar Barelles, Rosa 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Roca Moliner, M. Teresa 
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Ordre del dia 

Punt únic: Elecció a la direcció del Departament de Química Física i Analítica 

 

Desenvolupament de la sessió 

  

1. Elecció a la direcció del Departament de Química Física i Analítica. 

Rebem a la secretaria del departament per encàrrec del President de la Junta Electoral la 

següent documentació per a portar a terme les eleccions a director del departament de 

Química Física i Analítica: 

1. Instruccions per a les eleccions 

2. Acta de constitució de la Mesa Electoral 

3. Actes de les eleccions 

4. Paperetes de les candidatures 

5. Sobres blancs 

6. Cens corresponent 

7. Sobre gran per a la tramesa de tota la documentació de la votació 

8. Normativa electoral 

9. Urna buida i precintes 

10. Sobre mitjà per a la tramesa dels vots nuls o amb incidències 

11. Vot anticipat de Rosa Llusar, M. Elena Pitarch i Mª Teresa Roca. 

 

En primer lloc, una vegada reunit vàlidament el Consell de Departament, es constitueix la 

mesa electoral. Aquesta hauria d’estar formada per la direcció en funcions, la secretaria en 

funcions i com a vocal, el membre del Consell més jove d’edat de qualsevol estament, excepte 

si aquest és candidat a l’elecció. El director Roque Serrano és candidat, per la qual la mesa es 

constitueix amb el funcionari de major categoria i amb més antiguitat, el catedràtic de 

Química Analítica, Francisco López, actua com a president;  el funcionari amb menor 

antiguitat, Joan Ignacio Climente, com a secretari i el membre del consell més jove d’edat de 

qualsevol estament, David Fabregat, com a vocal. 

Una vegada signada l’acta de constitució de la mesa electoral, el secretari crida les persones 

incloses en la llista del membres del Consell de Departament amb dret a vot, en comprova la 

identitat i marca amb un senyal a la llista com que ha votat. El president rep de la persona que 

vota el sobre amb la papereta. 

Una vegada finalitzat el període de votació, la presidència de la mesa electoral on s’han 

presentat vots anticipats, ha d’obrir els sobres lliurats per la Junta Electoral, comprovar que la 

persona que vol votar està inclosa a la llista, i a continuació marcar amb un senyal que aquesta 

persona vota i ha d’adjuntar el sobre tancat a la resta dels vots emesos. 
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A continuació els membres de la Junta efectuen el recompte de vots i emplenen l’acta de la 

votació, i la signen els tres. 

 

El resultats són els següents: 

Candidatura única, Roque Serrano Gallego 

Vots a favor: 28 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Vots nuls: 0 

 

L’acta de la votació, el sobre amb les paperetes de vot, la llista dels membres del Consell de 

Departament electors s’introdueixen al sobre gran, tancat i signat a la solapa pels membres de 

la mesa electoral, es remet a la Junta Electoral de la Universitat. 

 

Acabada la votació, el candidat electe, Roque Serrano Gallego, es dirigeix als membres del 

Consell presents i expressa unes paraules d’agraïment, així com indica que proposarà a la 

professora Raquel Castillo Solsona, com a secretari del Departament de Química Física i 

Analítica. 

 

 

Sense haver-hi més temes per a tractar, s’alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta, amb el vistiplau del director. 

 

  

La secretària en funcions, Vistiplau, 

 El director en funcions, 

 

 


